
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
COMUNA GAVOJDIA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

 

 HOTĂRÂRE 
privind aprobarea cofinanţării "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" prin POIM în 

vederea asigurării cofinanțării proiectului 
 

 

Consiliul Local al Comunei Gavojdia 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 145/12.01.2023 a Primarului Comunei Gavojdia, 

Raportul secretarului general nr. 146/12.01.2023 prin  care  se  propune  aprobarea cofinanţării 

"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în 

perioada 2014-2020" prin POIM și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, 

înregistrat la nr. 331/25.01.2023 

Ţinând cont de adresa nr.28539/DD-UP/23.11.2022 a Societatii Aquatim S.A., si de adresa 

nr.237/03.12.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă-Canal Timiş; 

În conformitate cu prevederile art.8, alin.(3) lit.c), art.9,alin.(1) lit.c) şi lit.d), din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art.12, alin.(1) lit.g) şi art.37 din Legea 

nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art.35 din Legea nr.273/2006 

privind finanţele publice locale, precum si cu dispoziţiile art. 89, art.90 si art.92 din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 
 

 Art. 1 -  Se aprobă cofinanțarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”. 

 Art. 2 - Se aprobă contribuţia proprie de 71.515 Lei (fără TVA), ce revine comunei 

Gavojdia la “Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Timiș, în perioada 2014-2020”, din valoarea investiției de 16.134.312 Lei (fără TVA),  pentru 

asigurarea părții de cofinanțare în cuantum total de 286.061  Lei (fără TVA). 

 Art. 3 – Comuna Gavojdia se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării 

optime a proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării 

“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 

perioada 2014-2020”. Sumele necesare contribuției proprii pentru asigurarea cofinanţării vor fi 

cuprinse în bugetul local aferent perioadei de implementare a proiectului.  



  Art. 4 -  Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

Comunei Gavojdia.  

 Art. 5 -   Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Timiș 
- Consiliul Județean Timiș; 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș 
- Aquatim SA  
- se face publică prin afișare pe site www.comunagavojdia.ro 
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Nr. total consilieri locali 11, nr.consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr.abțineri 0  
 


